ניהול העבודה
מיתקני שטיפה בחירום

בבנייה בהיעדרו
עבודה
מנהל
המרחקים הנדרשים בין תחנת
מה הם
שלשאלה:
העבודה למיתקני שטיפת עיניים ומקלחת
השאלה :מי יכול למלא את תפקידו
חירום?
()54858בהיעדרו
העבודה בבניין
של מנהל

מהאתר ()48096

(ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא
נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות
תקנה זו או הוראות תקנה  ,3או שהוא
סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע
זרחניים
שהם
חומרי
ניסיון
מקצועי או
הדברה רקע
התפקיד בשל
לעיניים (בנזן ,את
מבחינת
למילוי התפקיד
וקרבמטים,מתאימים
שאינם
ארומטיים,
ממיסים
אורגניים
מורכבותו או מבחינת היקף העבודה ,רשאי
לדוגמה -
ממיסים הלוגנייםהואועוד).
ב"תקנותהוא
הבניה כי אין
להודיע למבצע
מנהל
עליו למנות
(גיהות המינוי וכי
מקבל את
ובריאות
תעסוקתית
הבטיחות בעבודה
עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב
"להתקין
התשמ"ד:"1983-
העובדים בבנזן),ומנומקת .בחילוקי דעות בשאלת קיום
העבודה
יכריע מפקח
חירוםהאמורות
ולקיים מקלחותההוראות
ונאותות
מתאימות
הראשי".

תשובה:
"תקנות הבטיחות בעבודה
התשובה:
התשמ"ח,"1988-
(עבודות
למרחקים בין תחנת העבודה
בנייה),בתחיקה
איזכור
בתקנה  2מטילות על "מבצע
ומיתקן חירום לשטיפת
חירום
למקלחת
ובמספר מספיק ,לשטיפת הגוף והעיניים במים
הבנייה" אחריות לכך שכל עבודת
בתקנות הבטיחות בעבודה
תתבצע קיים
בנייהעיניים
איזכור
זורמים;" ,אך ללא
וספיקות.תבוצע
מרחקיםעבודת בניה
תקנה  ,2ש"כל
בהנהלתו הישירה
קביעת
וגיהות שהוא
מנהל עבודה
והמתמדת של
מנהל
והמתמדת של
הישירה
קיימות דרישותבהנהלתו
תעסוקתית בעבודה עם
(בטיחות
חירום
במקלחות
לשימוש
מינהו .התקנות מחייבות להודיע למפקח
הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.
עבודה" מחייבת את נוכחותו באתר הבנייה.
רפואיות,
במעבדות
מסוכנים
אירוע,
ובמיתקני
תחילת
הנ"ל עם
גורמים על המינוי
עבודה אזורי
בתפקידו,
כימיותהעבודה לשמש
הפסיק מנהל
(ג)
מאתר
בעתעבודה
בחירום מנהל
עינייםהיעדרות של
שטיפתעם זאת,
תקנה  5מפרטת את אחריותו
הפעילות באתר.
למפקח
כפימיד,
מבצע הבניה,
על כך
התשס"א ,2001-יודיע
(לדוגמה:
ולזמן קצר
בגיליונות באופן חריג
הבנייה
(:)14
(תקנה 4
וביולוגיות),
 )MSDSשל
הבטיחות (
שמוזכר
של מנהל העבודה.
העבודה האזורי ,ימסור לו את הפרטים
לצורך בדיקה רפואית) בהחלט אפשרית.
התקנה :ויקיים במעבדה או
להלן"יתקין
מסויימים.
חומריםוירשום
למעבדה,שנתמנה במקומו
מחוץמנהל העבודה
של
במקרה זה עליו לארגן את פעילות האתר
במרחקעבודה
" .2מינוי מנהל
את שמו ומענו של מנהל
בפנקס הכללי
כראוי ולתת את כל ההנחיות הנדרשות לפני
מעמדות
שלא יעלה על  10מטרים
העבודה שנתמנה
צאתו ולהשתדל לשוב בהקדם .לעומת זאת,
(א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת
והמתמדת ומשטפי
הישירה חירום
מקלחת
העבודה,
מפורט בנושא ניתן למצוא בפרסום
עינייםכאמור .מידע
(ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג)
היעדרות ממושכת מהאתר מצריכה למנות
בניה תתבצע בהנהלתו
מתאימים;"
לבטיחות
המידע
להשיגושל
תימסר על גבי טופס שניתןהבא
במשרדו
באתרי
המוסד שמקובל
של נוסף ,כפי
עבודה
מרכז מנהל
שהוא מינהו.
של מנהל עבודה
תיחתם בידי
של מפקח העבודה האזורי,
מוצע
"מיתקניבעניין זה
ת160-במשמרות.
מס' הפועלים
חוברת בנייה
(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי,
שטיפת
ולגיהות:
מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה
להיות בקשר עם אגף הפיקוח על העבודה
עם התחלת פעולת הבניה ,את שמו ,גילו,
עבור
בעבודה
השכלתו תקנות
מענו,קיימות
בחירום"
עינייםשל מפקח
רשום ,למשרדו
בדואר
לבטיחות ותישלח,
התמ"ת.
ומקלחות של משרד
נוספות בעבודת
המקצועית ונסיונו
מתבצעת העבודה.
דרישהאזורי
קיימת עבודה
המידע)
מידען במרכז
(יעקב מאירסון,
ירשום בפנקס
חומרים העבודה וכן
בניה של מנהל
ייחודית
ייחודיים ,בהן
לבטיחות
המוסד
להורידו באתר
באזור שבו ניתן
להתקנת מקלחות חירום לגוף ומשטפות
ולגיהות:

 סיכונים בעבודה
עם דבק מגע
השאלה :מהם הסיכונים בעבודה עם דבק
מגע? ()47256
התשובה :הסיכונים העיקריים בעבודה עם
דבק מגע נובעים מכך שהדבק מכיל אחוז
גבוה של ממיסים אורגניים נדיפים  -בערך
 75%מהרכב הדבק  -הפוגעים במערכת
הנשימה ובעור .ההשפעות האפשריות
החקלאית
הסתדרות
בעיניים,
הפועליםגירוי
חשיפה לדבק הן
במקרה של
החקלאי
המרכז
הנשימה ,כאבי
בדרכי
באף ובגרון ,פגיעה
סחרחורת.בטיחות
ראש והרגשת מדור
מידע בנושא בטיחות בשימוש בדבקים ניתן
למצוא במקורות הבאים:
 פרסום של המוסד לבטיחות ולגיהות:
"דף תפוצה ת 154-בטיחות וגיהות  -דבקים"
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דן בין היתר בהשפעות הבריאותיות של
חשיפה לדבקים ,בסיכונים בשימוש בדבק
מגע ובאמצעי ההגנה המומלצים .ראו
להלןhttp://osh.org.il/uploadfiles/t_154_ :
glue.pdf
 הדבקה ( - Gluing - )145נוהג טוב בביצוע
תהליכי עבודה .ראו בכתובת הבאהhttp:// :
www.osh.org.il/gp/doc/Gluing145.htm

_http://osh.org.il/uploadfiles/t_160_mitkaney
shtifa.pdf
ראו פרק  7הכולל המלצות למרחקים
מיקום מיתקני שטיפת החירום
הפרסום כולל את כל ההיבטים הקשורים
לנושא שבנדון.
(דוד זיו ,סגן מנהל מרכז המידע) 

כדי להתייחס באופן ייחודי לדבק המגע שבו
אתם משתמשים יש לקבל ולעיין בגיליון
הבטיחות של יצרן החומר .בגיליון הבטיחות
ו/או בדף המידע של הדבק ,היצרנים
מפרטים את הסיכונים ואת נוהלי העבודה
עם הדבקים הספציפיים.
מבחינה מעשית ,גם ללא ניטור ,איוורור
יעיל של החדר  -על ידי פתיחת כל החלונות
והדלתות למשך מספר ימים  -סביר שינקה
את החלל מהאדים הרעילים.
מומלץ לבצע עבודות הדבקה בזמן שבו
נמצאים כמה שפחות אנשים באזור
התהליך .כך יימנע מצב של חשיפה
מיותרת של אנשים לסיכונים גיהותיים
ובטיחותיים.
כמו כן ,ליישומים מסוימים קיימים
תחליפים לדבק מגע שהם ידידותיים יותר
למשתמש ,כגון דבקים על בסיס מים ,דבק
חם ועוד.
(ד"ר מירב פז ,מידענית במרכז המידע)

הכנס הארצי ה־ 7לבטיחות ,בריאות תעסוקתית
ולאיכות הסביבה בחקלאות.

באם ידוע לכם הרכב הדבק ,ומרכיביו
כלולים בין החומרים המופיעים ב"תקנות
ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי
וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים),
התשנ"א ,"1990-יש לבצע ניטור סביבתי
במקום .על סמך תוצאות הניטור יש לנקוט,
במידת הצורך ,באמצעים הדרושים כגון:
איוורור כללי ,הקפדה על סגירת מיכלי
דבק ועוד .פעילות זו תבטיח עבודה בדבק
המגע כאשר ריכוזו באוויר יעמוד בדרישות
התקנות.

כמדי שנתיים יתקיים השנה הכנס ביום ג' ה־ 1.10.13כ"ז בתשרי
באודיטוריום של מינהל המחקר החקלאי ,במשרד החקלאות בבית דגן.

סביבת העבודה בחקלאות מסוכנת מאוד .בחקלאות בישראל מתרחשות
יותר מפי  2.8תאונות ונפגעים ביחס לתעשייה ולשירותים.
הכנס נועד להגביר את המודעות ואת הידע למניעת תאונות ונפגעים בחקלאות.
בכנס ייחודי זה יוצגו טכנולוגיות חדשות ומחקרים חדשים למניעת תאונות עבודה,
הגברת הבריאות התעסוקתית ואיכות הסביבה בחקלאות.
לכל הממונים על הבטיחות בחקלאות:
הכנס מוכר כיום כשירות ע"י מפקח עבודה ראשי
במשרד הכלכלה (התמ"ת לשעבר) שבמינהל הבטיחות.
נא שריינו את מועד הכנס
לפרטים ניתן לפנות למדור הבטיחות במרכז החקלאי בטל.03-6929944 :
שד' שאול המלך  8ת"א ת.ד 40010 .מיקוד  ,61400פקס ,03-6929974
mail: haklai@netvision.net.il
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